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LEI NO í.945, DE 21 DE JUNHO DÊ,2022.

Autoriza o Prefeito Municipal celebrar Termo de Concessão
de Uso de lmóvel, de dominio municipal, e dá outras
providências.

O Prefeito do Município de Brumado, no uso de suas atribuiçóes legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Art. 1o. Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar com a Associaçáo Comunitária dos
Pequenos e Micros Produtores Rurais do Povoado de Coneias e Adjacências, inscrita no CNPJ
sob o no 3'l .227 .774|OOO1-83, Termo de Concessão de Uso, a título gratuito, do prédio onde
funcionava a Escola Municipal São João, no Povoado de Coneias, neste Município, o qual tem as
seguintes medidas: 17,0 m (dezessete metros) de frente e de fundo, 10,0 (dez metros) de lado
direito e de lado esquerdo, totalizando uma área global de 170,0 m'z (cento e setenta metros
quadrados).

Art. 2o. A presente concessão vigerá atê a data de 31 de Dezembro de 2024, podendo ser
pronogado, por interesse de ambas as partes, sempre até a data de 3'l de dezembro do último
ano da gestão de cada Prefeito Municipal, ou, poderá ser rescindido antes do término do prazo em
caso de interesse da Administração Pública Municipal.

Art.3o. O prédio objeto desta lei será destinado, exclusivamente, para funcionamento da
sede da Associação Comunitária dos Pequenos e Micros Produtores Rurais do Povoado de
Coneias e Adjacências.

Art. 4o. A concessionária terá o prazo de até 6 (seis) meses para instalação de sua sede,
contados a partir da data da publicaçáo desta lei.

Art. 50. A concessionária perderá a doação objeto desta lei:

| - pelo não-cumprimento do prazo estabelecido no art. 40;
ll - pelo desvio da finalidade previsia no art. 30.

lll - pelo encenamento das atividades da Associação.

Parágrafo Único. No caso de perda da concessâo, o teneno será automaticamente
revertido ao Município, independente de qualquer formalidade e sem indenizaçâo à
concêssionária, pela utilização e/ou pelas benfeitorias porvêntura existentes, as quais serão
incorporadas ao patrimônio municipal.

Art. 60. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, em 21 de junho de 2022.
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